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صنایع دستی  / SPACE /اقدام استراتژیک  /استان ایالم

اصلی تولید و عرضه صنایع دستی بوده است .بی شک آمیختگمی
نوه ز دگی با وسایل دست ساز عامل اصلی و ق صنایع دستی

چکيده

د استان ایالم میباشد .با گذشت زمان مشاهده میشمود صمرف

صنایع دستی از جمله صنایعی به شمما ممی ود کمه از یمک

گاه فرهنگی و تا یخی به صنایع دستی ممیتوا مد آ گو مه کمه

طرف با هنر و ذوق و فرهنگ و تمدن د ا تباط است و از طرفی

شایسته است از هنرهای سنتی صیا ت کند .اقتدادی کردن ایمن

دیگر به دلیل ماهیت صنعتی بما ماماهیا اقتدمادی یمت ممرتب

صنایع با توجه به واقعیات منی پیرامون ،زمینه و بستر مناسمبی

میباشد .اقتداد صنایع دستی مدتی است که د صمننه جاما ی

ا برای حاظ و توسعه هرچه بیشتر صنایع دسمتی فمراها خواهمد

مطرح و جایگاه مناسبی ا به دست آو ده است.

ساخت.

مشکالت بسیا ی د ایران برای شکوفایی اقتدمادی صمنایع

برای بر امهپذیر کردن فعالیمتهمای مربموط بمه ایمن حموزه

دستی مطرح است،که این موا ع ممیتوا مد بمه ماهیمت هنرهمای

یازمند وعی گاه اهبمردی و منسمجا بمرای مشمخد کمردن

دستی یت آسیب برسا د .کاهش سرمایهگذا ی و کماهش فمرو

موقعیت استراتژیک بنگماههمای تولیمد و عرضمه صمنایع دسمتی

منجر به پایین آمدن سطح عرضه و د اایت منسوخ شدن یمک

میباشیا ،که د این تنقیق با استااده از مدل ا زیابی موقعیت و

صنعت و هنر دستی خواهد شد .سمطح موا مع و منمدودیتهمای

اقدام استراتژیک این هدف د بال میشود .مندوده تنقیق شامل

اقتدادی صنایع دستی چنمدان گسمترده و وسمیع ممیباشمد کمه

اسممتان ایممالم (صممنعتگران و واحممدهای فعممال صممنایع دسممتی و

پرداختن به هنر اصیل که بن مایه صنایع دستی و هنرهای سنتی

هنرهای سنتی) میباشد .اصلیترین یافته تنقیمق شمان دهنمده

به شما می ود ا د اولویتهای بعدی قرا داده است.

قرا گرفتن صنایع دستی استان د احیمه منافهمه کا ا مه ممدل

استان ایالم د گستره تا یخی خود یکمی از خواسمتگاههمای

 SPACEمیباشد .حالتی که د آن باید از فرصمتهمای موجمود
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استااده کرد و قاط ضعف داخلی ا برطرف مود.

اصلی به شمما ممی ود .همچنمین ایمن مندموالت عمالوه بمر

برای بابود وضعیت ،استااده ترکیبی از و ها پیشنااد شده

جنبه های مدرفی ،دا ای جنبههای هنری یت می باشمند کمه بمه

آمموز همای هدفمنمد،

صو ت طرحها و گهای گو ماگون خماص همر احیمه متجلمی

است .افتایش سرمایهگمذا ی ،گسمتر

استااده اصولی از عوامل بازا یابی و کا بردی کردن وسائل دست
ساز از جمله اهکا های بابود وضعیت اهبردی صنایع دستی د
استان ایالم میباشد.

میگردد]3[ .
این مقاله د صدد پاسخگویی به سواالت ذیل است:
 .1وضعیت کلی اقتداد صنایع دسمتی د اسمتان ایمالم چگو مه
میباشد؟

مقدمه

 .2صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ایالم با توجه بمه ممدل

تعا یف متعدد و متنوعی برای صنایع دسمتی وجمود دا د کمه
بعضاً دا ای مااهیا و زمینههای مشترکی میباشمند ،امما تعریمف
واحد و جامعی که مو د پذیر

همگان باشد وجود دا د و د هر

 SPACEد کدام موقعیت اهبردی قرا گرفته است ؟
 .3اقدام و اهبرد متناسب با وضعیت استراتژیک صمنایع دسمتی
ایالم کدامند؟

کشو ی با توجه به فرهنگ و تجربه خاص و دیدگاهها و اهمداف
مو د هر آن کشو  ،تعریای از صنایع دستی ا ائه شده است.
صنایع دستی تبلو عینی فرهنگ و مهماهر هنمری و از مو

 .1فرضيات تحقيق
 .1صنایع دستی استان از لناظ تعمدد و تنمو دا ای گسمتردگی

هنرهای کا بردی و مردمی به حساب میآیمد و از آ جما کمه همر

مناسبی اسمت امما از همر اقتدمادی و اهبمردی د شمرای

فمرآو ده دسممتی بمازگوکننممده خدوصمیات تمما یخی ،اجتممماعی و

مطلوبی قرا دا د.

فرهنگی منل تولید خود است ،میتوا د عاملی ماا د شناسا دن
فرهنگ و تمدن آن منطقه به شما آید [.]1
صنایع دستی حاصل فکر ،عمل و ابتکا و خالقیت ساز ده آن

 .2موقعیت صمنایع دسمتی اسمتان ایمالم د ممدل  SPACEد
حالت منافهه کا قرا دا د.
 .3متیت آفرینی و توسعه سرمایهگذا ی به منهو بابود شمرای

است و بما ویژگمیهمای ا زشممند خمود ،از جملمه تولیمدات ریمر

از اهکا های متناسب با وضمعیت کنمو ی صمنایع دسمتی د

وابستهای است که یماز بمه حممایتی مبتنمی بمر شمناخت کاممل

استان ایالم به شما می ود.

ا ز های اختداصی آن دا د و بر این اساس میتوا د به عنموان
یکی از ستونهمای اسمتقالل اقتدمادی مطمرح شمود .همچنمین
صنایع دستی جایگاه و اهمیت ویژه ای د ایجاد اشمتاال ،افمتایش
د آمد ،صرفه جویی ا زی ،افتایش تولید و د آمد ملی دا د.
صنایع دستی یکی از قدیمیترین ا وا فعالیمتهمای بشمری
است که د مراحل مختلف تکامل اقتدادی یعنی اقتداد شمبا ی،
اقتدمماد کشمماو زی و اقتدمماد صممنعتی تمميمینکننممده بسممیا ی از
احتیاجات و یازمندیهای ملتها بوده است و د عین حمال ایمن
صنایع مایشگر هنر و فرهنگ و تممدن ملمتهما یمت بمه شمما
می ود]2[ .

 .2اهداف تحقيق
د این تنقیمق سمعی بمرآ ن اسمت تما جایگماه اقتدمادی و
وضعیت صنایع دستی د استان ایالم مشخد و اسمتراتژیهمای
خاصی که باید بهکا برده شود ،تشریح و اهکا های برای بابمود
وضعیت فعلی صنایع دستی استان ا ائه گردد.
 .3مبانی نظری
استراتژی به ا تباط میان فعالیت های سازمان و منیطمی کمه
د آن فعالیت دا د میپمردازد و یمک ا طبماق اسمتراتژیک بمرای

صممنایع دسممتی بممه طممو اعمما و بممه معنممای وسممیع آن بممه

شناخت فرصتها د منیطی که سازمان فعالیت میکنمد بمهکما

مندوالتی اطالق میشود که دست ا سمان د تولیمد آن عاممل

می ود و یت استراتژی سازمان ا با سمرمایه ای کمه بمرای آن د
هر گرفتمه شمده هماهنمگ ممیسمازد ]4[ .تممایت بمین فرآینمد

استراتژی ،منتوا و مااوم استراتژی شا گر سه بعد آن است کمه

سازما ی آن ا اجرا ماید و باید هبری ادا ه تاییمرات مسمتمر ا

میتوا د موجب شناخت مشکالت استراتژی د سیکل واقعمی آن

برای موفقیت د اهی که د پیش دا د بر عاده بگیرد]11[ .

باشد .فرآیند اهی است که د آن استراتژی ها به مرحله چگو گی

مدل  SPACEد بهکا گیری جات مقایسه عوامل داخلمی و

استراتژی یعنی چگو گی تدوین استراتژی،چگو گی اجرا و کنترل

خا جی صنعت از اهمیت بستایی برخمو دا اسمت .ایمن مماتریس

آن می سند]5[ .

شان دهنده دو بعد داخلی توان مالی و متیمت قمابتی و دو بعمد

مااوم ،مجموعهای از موقعیتهایی است کمه هما چگمو گی

خا جی ثبات منی و قد ت صنعتی است .بسته به مو سمازمان

فرآیند استراتژی و ها منتوای استراتژی ا تعیین میسازد ،منل

برای هر یک از ابعاد که وی منو های ماتریس  SPACEقمرا

استراتژی معین کدام شرکت و د کدام منی ؟ میتوان گات که

میگیر دمی توان از متایرهای مختلای استااده کرد.

مااوم ،تعیین کننده فرآیند و منتوایی اسمت کمه تما حمد زیمادی
 .4روش تحقيق ،جمعآوری و تحليل دادهها

بهخاطر موقعیت هایی که ممدیران کمتمر تنمت کنترلنمد ،بوجمود
میآیند یا به عبا ت دیگر مدیران آزادی بیشتری د تدمیا گیری

تنقیق از و پیمایش ممیباشمد و دادههمای تنقیمق بمه دو

دا د ]6[ .د عمل گرچه امکان تمایت بین این سه بعد اسمتراتژی

صو ت کتابخا مه ای و پژوهشمی بمه دسمت آممدها مد .دادههمای

وجود دا د ایناا سه بخش مجتای مدیریت استراتژیک منسموب

کتابخا ممهای از و

پممژوهش اسممنادی و اسممتااده از آما هممای

میشو د .هر مشکلی که د استراتژی حادث شود اشمی از سمه

سمی ،بخدوص آما همای معاو مت صمنایع دسمتی و هنرهمای

بعد فرآیند ،منتوا و مااوم است]7[ .

سنتی سازمان میراث فرهنگی ،صمنایع دسمتی و گردشمگری بمه

بهطو کلی میتوان گامت ممدیریت اسمتراتژیک بمه معنمای

دست آمدها د .و برای بهدست آو دن دادههای پژوهشمی از ابمتا

خواست ها ،آینده گری ،بر اممه یمتی ،تعیمین موقعیمت ،ا طبماق

مداحبه استااده شده که تعیین افراد مداحبه شمو ده بمهصمو ت

استراتژیک ،اوذ قد ت و تعمیا است .این بخش خالق ممدیریت

ا تخاب هدفمند است .میتوان گات این تنقیق از هر ماهیت ،از

است ،بخشی که به معنی سازما دهی ،ها ت و کنترل است کمه

و پژوهشهای کیای و از هر د جه کنترل متاییرهما و قابلیمت

د تیجه تاکر خالق و وا دیش ممکن میشو د .مدیریت یعنمی

تعمیا ،از و پیمایشمی و بمه لنماظ اهمداف ممو د همر از مو

مقاصد سازمان ،تعیین جاتهما و شمکلگیمری و آممادگی بمرای

تنقیقات کا بردی منسوب میشود .برای ا زیابی باتر و مبتنمی

قابت .این موضو اثرات هر بعد از مدیریت از هبری گرفتمه تما

بر واقعیات ،با  75ار از صاحبان کا گاههای صمنایع دسمتی و 25

بازا یابی ،کنترل مالی و فرهنگ سازما ی ا د بر میگیرد]8[ .

ار از مدیران بنگاههای اقتدادی فعمال د ایمن زمینمه مدماحبه

مدیریت استراتژیک شمامل ا کمان ،تنلیمل ،ا تخماب و اجمرا

شممده و هممرات ایممن گممروه د اختیمما  15اممر از کا شناسممان و

است .تنلیل استراتژیک به سازمان ،منمی  ،ا تهما ات ،اهمداف،

صاحبنهران صنایع دستی قمرا گرفتمه و حاصمل مباحمج ا جمام

منابع و قابلیتها توجه دا د .ا تخاب استراتژیک پرسشی اسمت د

گرفته د این تنقیق مو د بر سی قرا گرفته است.

مو د گتینه ها و ا زیابی و ا تخاب ،د حالی که اجرای استراتژیک

بممرای تنلیممل دادههممای خممام ،از مممدل اهبممردی SPACE

د مو د ساختا و طراحی سازما ی ،تخدمید منمابع و کنتمرل و

استااده میشود .از آ جا که این مدل به ا زیابی موقعیمت و اقمدام

ادا ه تاییرات استراتژیک است]9[ .

اسممتراتژیک مممیپممردازد الزم اسممت یممک وضممعیت کلممی بممرای

به منهو تنلیل اثر بخشی استراتژی ،یک سازمان ،باید خود

کا گاههای تولید ،فروشگاهها و عرضهکنندگان ترسمیا شمود کمه

ا و بازا و موقعیت خود ا د ك کند .سپس از میان گتینمه همای

قابلیت تعمیا به اکثریت فعالیتهای موجود داشمته باشمد .آ گماه

مختلف که منطبق بر یازهای مشتریان و حاظ بقای قابت است

این وضعیت (که میتوان آن ا میا گین تمام فعالیمتهمای کلمی

یکی ا برگتیند و باید بتوا د استراتژی کل این عوامل و فرهنمگ

صنایع دستی استان ایالم امید) بر اساس شماخدهمای دوگا مه،
3
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د و ی (شامل :توان مالی و متیت قابتی) و بیرو ی (شامل :ثبمات

کرما شاه بوده است .د سال  1345بمهد بمال تاییمرات تقسمیمات

منی و استنکام صنعت) تنلیل و ا زیابی خواهند شد.

کشو ی به فرما دا ی کمل ایمالم و پشمتکوه تبمدیل و د سمال

د اینجا بهطو اختدا و به منهو آشنایی با و مد مطالعماتی

 1355به استان ا تقما یافمت (شمامل چاما شارسمتان ایمالم -
دهلران  -ماران و بد ه).

ا جام گرفته ،نوه تایه وا ائه ماتریس تشریح میشود.

د سال  1365دا ای پنج شارستان (اضافه شدن شارسمتان

 .1ابتدا پا امترهای ماا و موثر بر صنعت مو د مطالعه استخراج

شیروان چرداول)  13بخمش و 41دهسمتان و د سمال  1375بمه

میشو د.
 .2به هریک از پا امترهای مربوط به شاخدهای د و می ( FS,

هات شارستان (اضافه شدن شارسمتانهمای ایموان  -آبمدا ان)

 )ISمراتی از ( +1بدترین) تا ( +6باتمرین) داده ممیشمود و

 17بخش 15شار و 36دهستان بوده است .د چند سال گذشمته

همچنین برای پا امترهای مربوط به شاخد بیرو می ( CA,

با ا تقای بخش ملکشاهی به شارستان ،تعداد شارستانهای این

 )ESمراتممی از ( -1باتممرین) تمما ( -6بممدترین) اختدمماص

استان به هشت شارستان سیده است.
عمده ترین صنایع دستی که د ایران واج داد شمامل :بافمت

مییابد.
 .3مقادیر مربوط به پا امترهای هر شاخد جمع ،و میا گین هر

ا وا قالی و قالیچه ،جاجیا ،گلیا ،مد ،بافمت ا موا پا چمههمای
دستی خی ،طالکوب ابریشممی ،حریمر ،پشممی ،مخممل دوزی،

چاا شاخد به دست میآید.
 .4بر وی منو های مدل  SPACEمیا گین شاخدهای FS,

گلدوزی ،ماهوت ،شال ،ترمه ،بوستین دوزی ،ملیلمه دوزی ،قمره
کا ی ،خاتا کا ی ،قلمکا ی ،سماالگری ،سماخت ا موا ظمروف،

 CA, IS, ESقرا میگیرد.
 .5میا گین شاخدهای  IS, CAو میا گین شاخدهمای FS,

شیشهسازی ،میناکا ی و منبت کا ی ،قلمکا ی و سایر هنرهمای

 ESبا ها جمع و حاصل جمع جبری فوق مختدات قاط X

تتئینی میباشد که از زمان قدیا د ایمران متمداول بموده اسمت.

و  Yا د مودا  SPACEشان میدهد.

[]11

 .6خطوط حاصل شده به مبدا مختدات وصل ممیشمو د .خم

یکی از کانترین فعالیت اقتدادی مردمان منطقه ایالم ،تولید

حاصل شده شان دهند و استراتتی میباشمد ،کمه بایمد د

صممنایع دسممتی بمموده اسممت .د ایممن اسممتان ا مموا متنمموعی از

شرای حاضر از آن استااده شود.

مندمموالت صممنایع دسممتی هیممر فممر  ،گلممیا ،جمماجیا ،مممد،

 .5معرفی و بررسی وضعيت کلی صنایع دستی

لباسهای منلی ،قاشمی وی شیشمه و سماال ،عروسمکبمافی،
سوزندوزی ،معرق کا ی ،حدمیر بمافی و  ...تولیمد ممیشمود .د

منطقه مورد مطالعه

ادامه ،وضعیت صنایع دسمتی اسمتان ایمالم د دهمه اخیمر ممو د

استان ایالم د منطقه جنوب رربمی کشمو مان ایمران جمای

بر سی قرا میگیرد.

دا د .این استان ازشمال با استان کرما شماه از جنموب بما اسمتان

د میممان شممتههممای متنممو صممنایع دسممتی هنرمنممدان و

خوزستان از شرق با استان لرستان واز ررب با کشمو عمراق (بما

صنعتگران ایالمی که بیشتر آ اا ا ز مان تشمکیل ممیدهنمد دو

طول مرز مشترکی د حدود  411کیلومتر) همسایه میباشد.

شته گلیا و گلیا قش برجسته بیشتر مو د استقیال قرا گرفتمه

د سال  1335این استان جتو یکی از شارستانهمای اسمتان

است .د جداول ( 1الی  )3از گاه آما ی به موضو میپردازیا.

جدول  -1ميزان توليد دو محصول عمده صنايعدستي استان ايالم در مقايسه با کشور
قالی و قالیچه

محصول
استان
کشو

گلیم و زيلو

تعداد

مساحت (متر مربع)

تعداد

مساحت (متر مربع)

2153659

7114874

1693794

1134862

استان ایالم

3183

8193

31111

96117

ساا از کشو

1/15

1/12

2

9/3
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جدول  -2تعداد کارگاههاي صنايع دستي در سطح شهر ستانهاي استان
نام شهرستان

تعداد کارگاه

رشته فعالیت

ایالم

11

گلیا قش بر جسته ,جاجیا بافی ,معرق چوب ,ساالگری ,احرامی بافی ,قلا ز ی ,منبت چوبی ,گیوه بافی ,کا تبافی

ماران

2

گلیا و اهرام بافی

دهلران

1

معرق وی چوب

د ه شار

4

بافی

ایوان

3

شیروان و چرداول

3

جاجیا وفر
گلیا فر

ومعرق چوب ,احرامی بافی ,ساخت سازهای سنتی
گلیا ساده ،معرق چوب و احرامی بافی

منبع :آمار نامه استان ايالم  -3193استانداری ايالم

جدول  -3توليد صنعت گليم و فرش استان ايالم
رديف

شرح

تخته

مترمربع

ارزش ريالی

1

گلیا قش برجسته

 2411تخته

3411

1,511,111,111

 378تخته

1271

2,511,111,111

-

-

811,111,111

2
3

فر
سایر کاالهای

4,811,111,111

جمع کل
منبع :گزارش عملکرد مديريت صنايع دستي استان ايالم -3193صنايع دستي ايالم

ب) صممنایع دسممتی «هنممری  /مدممرفی» :معممموال آن گممروه از

 .6طبقهبندی صنایع دستی در استان ایالم

فرآو دههمایی ا شمامل ممیشمود کمه ضممن برخمو دا ی از

صنایع دستی ا میتموان بمر حسمب معیا هما و ممالكهمای
مختلای هیر «هنری» یا «مدرفی» بودن آن ،و

ا زشاای هنری ،دا ای جنبههای مدرفی یت هسمتند .هیمر

و تکنیمک

قالی ،گلیا ،جاجیا ،مدنوعات شیشهای ،چوبی ،فلتی و...

تولید ،منطقه تولید و  ...طبقهبندی مود .د ادامه ،صمنایع دسمتی

ج) صنایع دستی «مدرفی» :معموال به آن دسمته از مندموالتی

استان ایالم بر اساس معیا ها و مالكهای فوق ،مو د طبقهبندی

اطالق میشود که دا ای ا ز

قرا میگیر د.

هنری بسیا اچیت بوده ولمی

جنبههای مدرفی قوی دا د .مثل ا موا سماال و سمرامیک،

صنایع دستی د ایران و از جمله د اسمتان ایمالم ا از جنبمه

ا وا بافتنیها ،لباساای منلی و مدنوعات حدیری و...

هنری یا مدرفی بودن این فرآو دهها ،به طو کلی ممیتموان د
سه گروه ذیل تقسیابندی و جای داد:

 .6-1طبقهبندی صنایع دستی بر حسب «روش و تکنيك
توليد»

الف) صنایع دستی «هنری» :به آن گروه از فرآو دههمای صمنایع
دستی هستند که صرفا دا ای جنبههای هنری میباشند و د

طبقه بندی دیگری از صنایع دستی ایمران و از جملمه اسمتان

اکثر مواقع مموا د مدمرف چنمدا ی دا مد .ما نمد مینیماتو ،

ایممالم ا مممیتمموان بممر اسمماس « و

و تکنیممک تولیممد» ایممن

طالکوب و...

مندمموالت ا ائممه مممود .از آ جممایی کممه و

5

و تکنیممک تولیممد
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فراو دههای دستی یکی از مامتمرین وجموه تممایت ایمن صمنعت
میباشد ،لذا د اینجا طبقهبندی بر مبنای و

مار و هایر آن گآمیتی شدها د .ما ند قلمکا و ...
 )6مدمالی :ا وا مدنوعاتی است که بر اثمر د گیمری و متمراکا

و تکنیک ساخت

مودن پشا و کرك د شمرای فنمی مناسمب ،از طریمق و ز

این مندوالت صو ت گرفته است:
 )1بافتههای دا ی :مندوالتی هستند که به کمک دا های افقی

دادن تایه میشود ما ند کاله مدی ،تن پو

یا عمودی تولید میشو د .ما ند قالی ،گلیا و ...

و ...

 )7ساالگری و سرامیکسازی :شامل مندوالتی میشود کمه بما

 )2دستبافی ( ساجی سنتی) :فرآو دههایی هسمتند کمه بما کممک

استااده از گل س و همچنین گل حاصل شده از سنگهای

دستگاههای بافندگی تولید ممیشمو د .ما نمد جماجیا ،ترممه،

کوا تت و کائولن ،به کمک دست و چرخ سماالگری سماخته و

ز ی ،شال و ...

سپس پخته میشود.
بر اساس برآو دهای ا جام شمده ،صماد ات صمنایع دسمتی و

 )3بافتنی :ا وا مدنوعاتی که با کمک میل و قمالبب و بما ابعماد
فر

طبیعی تولید میشو د از جمله ،کاله ،جو اب ،شال گردن و ...

حدود هات د صد صاد ات صنایعدستی کشمو ا تشمکیل

 )4و کا ی و و دوزی :کلیه مدمنوعاتی کمه از طریمق دوخمتن

مممیدهممد .د میممان صمماد ات صممنایعدسممتی ،ا مموا زیرا ممداز و

سنتی و یا برخی مندوالت دیگر ( هیر پولک ،سمکه

فر دستباف بیشمترین اقمالم صماد اتی ا بمه خمود اختدماص

و  )...بر وی پا چههمای بمدون قمش .هیمر :سموزندوزی،

دادها د .سنگهای قیمتی ،ساال و چمرم یمت د دههمای بعمدی

گلدوزی ،ملیلهدوزی ،پولکدوزی و ...

صاد ات قرا گرفتها د.

قو

 )5چاپهای سنتی :کلیه پا چههایی است که به وسمیله قلماممو،
جدول  -4آمار صنايع دستي استان ايالم بر حسب نحوه فروش محصول در سال 1331
میزان فروش
رديف

نوع محصول

خودمصرفی داخل استان

خارج از استان
(داخل کشور)

ارزش ريالی
خارج از کشور خود مصرفی داخل استان

خارج از استان
(داخل کشور)

خارج از کشور

1

مد

6

41

17

1

175111

1241111

531111

1

2

معرق

4

16

7

1

111111

511111

211111

1

3

گلدوزی

5

41

11

1

111111

811111

211111

1

4

سوزندوزی

3

21

8

1

31111

311111

111111

1

5

قالب بافی

4

51

11

1

31111

511111

111111

1

6

قطاعی

2

11

5

1

21111

151111

111111

1

7

سرمهدوزی

2

16

4

1

21111

251111

51111

1

8

گا گری

2

15

4

1

111111

251111

51111

1

9

گلیا

91

385

241

1

14461111

57841111

36151111

11251111

11

جاجیا

14

57

57

1

431111

1724411

1724411

1

11

قاشی شیشه

7

27

9

1

113511

414111

1449111

1

12

قاشی ساال

11

31

11

1

111111

311111

111111

1

13

عروسکبافی

7

31

1

1

5111

251111

1

1

14

بافتنی سنتی

5

25

5

1

111111

711111

111111

1

15

موزائیکسنگ

11

41

31

1

211111

1111111

611111

1

16

گیوه

1

111

81

1

1

611111

511111

1

17

حدیر

5

25

55

1

111111

271111

1111111

1

میزان فروش
رديف

نوع محصول

18

قالی بافی

خودمصرفی داخل استان

جمع

ارزش ريالی

خارج از استان
(داخل کشور)

خارج از کشور خود مصرفی داخل استان

خارج از استان
(داخل کشور)

خارج از کشور

--

--

551

1

1

1

4311111111

1

176

927

1112

1

16174611

67188411

4344153411

11251111
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دهنده دو بعد د و ی و بیرو ی صنعت میباشد .توان مالی و متیت
 .7بحث و یافتههای تحقيق

قابتی بعنوان عوامل داخلی و دو عامل ثبات منی و استنکام و

برای تنلیمل وضمعیت اسمتراتژیک صمنایع دسمتی اسمتان و

توان صنعت یت شاخدهای اصلی عوامل خا جی میباشند .برای

سنجش موقعیتی کمه ایمن صمنعت قمرا دا د از ممدل SPACE

تعیین وضعیت موجود شاخدهای فوق از اهمیت ویژه و بماالیی

(ا زیابی موقعیت و اقدام استراتژیک) استااده خواهد شمد .د ایمن

برخو دا هستند]12[ .

مدل به بر سی عوامل اصملی صمنعت پرداختمه ممیشمود و بمین

برای ا زیابی هریک از عوامل ،پا امترهای د هر گرفته شده

عوامل ماا داخلی و خا جی وعی ا تباط برقرا میشو د کمه بمر

است که باید بر مبنای آن به اظاا هر پیرامون وضعیت صمنعت

اساس آن میتوان وضعیت موجود صمنعت ا د ك و اهبردهمای

پرداخته شود .کته قابل تامل آ که ایمن پا امترهما ممیتوا نمد د

متناسب با وضعیت منیطی ،به کا برد.

صنایع مختلف متایر باشند.

منو های ماتریس ا زیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شان
جدول  -5عوامل و پارامترهاي مهم مدل SPACE
عوامل داخلی
شاخص ◄

توان مالی ()FS

مزيت رقابتی ()CA

ثبات محیط()ES

استحکام و توان صنعت ()IS

رخ بازگشت سرمایه

ساا بازا

تاییر د فناو ی و تکنولوزی

پتا سیل شد ( شد بالقوه)

میتان سرمایه

کیایت مندوالت

و د تاییر تقاضا

میتان سودآو ی

دو ه عمر مندول

رخ تو م

ثبات مالی

سبتاای مالی و قد ت قدینگی

میتان وفادا ی متقاضی

قیمت مندوالت جایگتین

آگاهی تکنولوژیک

جریان قدینگی

ظرفیت قابتی

موا ع و ود به بازا

سرمایه و منابع مو د استااده

ساولت خروج از بازا

دا ش فنی

فشا های قابتی

ساولت و ود به بازا

میتان یسک

میتان کنترل بر منابع و توزیعکنندگان

کشش قیمتی تقاضا

ظرفیتهای مو د استااده

میتان سرمایه د گرد
پارامترها

عوامل بیرونی

منبع :جمعبندی مدل توسط محقق

بدیای است برای هر صمنعت میمتان اهمیمت و د جمه تماثیر

اطالعاتی و ها تجا ب و شناختی که حاصل شده اسمت ،عواممل

هریک از پا امترها متااوت میباشد بمهطمو یکمه ممکمن اسمت

ا باید به صو ت کمی تبدیل موده و ا ز

متوس هر گمروه از

پا متری که برای یک صنعت بسیا ماما تلقمی ممیشمود بمرای

عوامل مناسبه شود.
با ا تقال مقادیر کمی شده به مودا استا دا د شده SPACE

صنعتی دیگر چندان حائت اهمیت باشد.

موقعیت استراتژیک واحد مشخد میشود .بر حسب اینکمه ایمن

بمما ا زیممابی عوامممل و پا امترهمما ،همما بممر اسمماس دادههممای
7
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موقعیت د کدامیک از مناطق چاا گا ه مدل ایجاد میشود ،چاا
استراتژی پیشنااد میشود:

گردد.
 .3محافظه کارانه [ :]31د این حالت صنعت باید قاط قموت و

 .1تهاجمی [ :]31صنعت د باترین شرای ممکن قمرا دا د و
میتوا د با استااده از قاط قوت خو د از فرصتهمای موجمود
حداکثر استااده ا بنماید.

شایستگیهای کلیدی خود ا حاظ ماید و خود ا د معرض
یسکهای بت گ قرا دهد.
 .4تدافعی [ :]31صنعت باید قاط ضعف خود ا برطرف مموده

 .2رقابتی [ :]31د وضعیتی که صنعت د حالمت قمابتی قمرا
دا د باید استراتژیهای قابتی ما نمد یکپما چگی عممودی و
افقی ،سوخ د بازا  ،توسعه بازا و توسعه مندول و  ...اجمرا

و جلوی تادیدات منیطی ا بگیرد.
د شکل ذیمل موقعیمت هریمک از اسمتراتژیهمای فموق د
مودا  SPACEشان داده شده است.

منافهه کا ا ه

نمودار  -1موقعيت استراتژيهاي چهارگانه

 = ]17[ FSتوان مالی = ]18[ IS ،توان و استنکام صمنعت،
 = ]19[ CAمتیت قابتی = ]21[ ES ،ثبات منی میباشد.

د هر گرفتن فرمولهای زیر و اتدال قاط بهدست آمده بر وی
منو مختدات ،چاا مثلج قائا التاویه بوجود میآید و با توجمه
به مساحت چاما مثلمج متنماظر بما همر احیمه کمه بمه ترتیمب

جمعبندی و مالحظات
با توجه به اطالعات جمع آو ی شده و طی مراحمل مختلمف
تایه مدل  SPACEشکل اایی این مدل به دست آمده است .با

) (A4,A3,A2,A1امگذا ی شدها د ،میتوان موقعیمت صمنعت
مو د مطالعه ا مشاهده کرد .هما طو که مودا شان ممیدهمد،
وضعیت صنعت مو د مطالعه د حالت منافهه کا ا ه قرا دا د.

نمودار  -2تعيين موقعيت استراتژي صنايع دستي استان ايالم

صنعت و یا شد و توسعه آن بهکا گرفمت تما کمامال یمکسمویه

چنا چه خواهان تعیین موقعیمت صمنعت بمه صمو ت د صمد

باشد.

باشیا ،میتوان از فرمول های ذیل استااده کمرد (علمی احممدی،

علیممررا تاکیممد بممر ایممن کتممه کممه الزم اسممت مجموعممه

.)321 ،1382

استراتژیها ا بما هما دیمد و ترکیبمی از و هما و اهبردهما ا

 -3درصد موقعیت تهاجمی صنعت:

مد هر قمرا داد ،از آ جما کمه مجموعمه فعالیمتهمای تولیمدی و

A1
× 100
A1 + A2 + A3 + A4

اقتدادی صنایع دستی استان د موقعیمت منافهمه کا ا مه قمرا
میگیرد ،الزم است این موقعیت ا تشریح کرد.

 -2درصد موقعیت محافظه کارانه صنعت:

د حالت منافههکا ی ،صنعت د وضعیتی قرا دا د که دچا

A2
× 100
A1 + A2 + A3 + A4

مشکالت مالی و سرمایهگذا ی اسمت ،امما ایمن وضمعیت شمامل
کسب و کا هایی میشود که دا ای شد پایدا هستند و میتوا ند

 -1درصد موقعیت تدافعی صنعت:

متیتهای قابتی عمدهای ا ایجاد کنند.

A3
× 100
A1 + A2 + A3 + A4

د موقعیت منافهه کا ی دو حالت وجمود دا د .پمایینتمر از
میا گین و باالتر از میا گین.

 -1درصد موقعیت رقابتی صنعت:

میتان منافهه کا ی صنعت د این حالت از طریق به دسمت

A4
× 100
A1 + A2 + A3 + A4

آو دن دو قطه  Xو  Yبه صو ت ذیل تعیین میشود:
( = uمیا گین)

مقممادیر ایممن د صممدها بممه ایممن معناسممت کممه د ا تخمماب

X = u CA +uIS = - 0.8

استراتژیها باید ترکیبی از استراتژیاا ا به منهو حامظ و بقمای
9
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Y= uFS +uIS= + 0.4

نمودار  -3بررسي حالتهاي ناحيه محافظه کارانه

مشاهده میشود وضعیت صنایع دستی د حالمت پمایینتمر از

متمرکت و ریر متمرکت.

میا گین قرا دا د.

 -کا بردی کردن وسائل دست ساز.

تفسیر حالت يك :د حالت یک که وضمعیت بماالتر از میما گین

 -کاهش قیمت تمام شده مندوالت به منهو قابتپمذیر

میباشد صنعت د کسب و کا ی پایدا که د مسیر شد قرا
دا د از توان اقتدادی مناسبی برخو دا است.
تفسیر حالت دو (وضعیت کنونی صنعت مورد مطالعهه) :د ایمن

شدن کاالهای ساخته شده.
 تدوین بر امه جامع بازا یابی صنایع دستی استان با تاکیمدبر زمینههای اقتدادی.

حالت که پایینتر از میا گین احیه منافهه کا ا ه ممیباشمد،

 -استااده از عوامل بازا یابی به منهو ایجاد تقاضا.

صنعت د حمالتی قمرا دا د کمه د آن بایمد از فرصمتهمای

 -ا ائه تسایالت هدفمند با متمرکت شدن بمر کا گماههما و

موجود استااده کرد و قاط ضعف داخلی ا برطرف مود..

تولیدکنندگان با توا اییهای باال.

بر اساس یافتههای تنقیق کا گاهها و تولیدکننمدگان صمنایع
دستی استان ایالم د احیه منافهه کا ا ه و د حالمت دوم قمرا

پینوشت

دا د .سرمایهگذا ی ا دك ،بامره و ی پمایین ،گماه سمنتی و مه

 .1یتدانپناه.1388 ،15 ،

صنعتی به سازههمای دسمتی و عمدم توجمه بمه بمه پا امترهمای

 .2پو اشرف.1389 ،21 ،

اقتدادی هیر شیوههای قیمتگذا ی ،نوه عرضه کاال و ایجماد

 .3حسینیان یگا ه1385 ،12 ،

تقاضا ،وشاای فرو

و تبلیم  ،بازا یمابی و ترفیمع و  ...د کنما

Michael,37, 2001.
Oturher, 43, 1991
Dorfman, 201, 1997.
Mayer, 63, 1995.
Kettinger, 94, 1997.
Gingele, 241, 2002.

ضعفهای ساختا ی این صنعت وجود چنین شمرایطی ا اجتنماب
اپذیر ساخته است.
د ادامه پیشنااداتی جات بابود وضعیت صنایع دستی ا ائمه
میگردد:

 .11ابراهیمی ژاد.1379 ،65 ،

 افتایش سرمایهگذا ی دولتی و خدوصمی د شمتههمایصنایع دستی به ویژه شتههای بومی شده و متناسب بما
فرهنگ استان ما ند گلیا بافی و گلیا قش برجسته.
 -گستر

4.
5.
6.
7.
8.
9.

آموز همای هدفمنمد و مموثر بمه شمیوههمای

 .11با ک اطالعات صنایع دستی.1385 ،47 ،
 .12علی احمدی.1382 ،314 ،
13. Aggressive.
14. Competitive.

15. Conservative.
16. Defensive.
17. Financial Strength.
18. Industry Strength.
19. Competitive Advantage.
20. Enviromental Stability.
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